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Por determinação do presidente
Luiz Alberto Gurgel de Faria, o
Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos do TRF5 (NDRH)
está realizando uma enquete sobre
programas de capacitação a serem
desenvolvidos no próximo ano. A
iniciativa pretende saber o que desejam
os servidores desta Corte em relação a
cursos, seminários, palestras, entre
outras ações que busquem o
aprimoramento profissional. Para
participar da enquete o servidor deverá
acessar a Intranet e utilizar o número de
matrícula para fazer a opção desejada.
Informações: 9818.

Enquete do NDRH
define programação
do próximo ano

A lista com os psicoterapeutas creden-
ciados ao TRF5 já se encontra disponível
no Portal da Intranet. O servidor será
atendido mediante identificação com
carteira funcional, enquanto os
dependentes deverão apresentar guia de
encaminhamento expedida pelo Setor de
Psicologia ou Serviço Social do Núcleo
de Assistência à Saúde do TRF5.
Informações: 9258/9322.

Psicólogos credenciados
atendem servidores

O Tribunal de Justiça de Pernambuco
inaugura hoje, às 16h, a exposição de
longa duração “Uma Questão de Justiça”,
no Memorial da Justiça (Rua Alfredo
Lisboa, s/n - em frente ao Forte do Brum).
A mostra discute o acesso ao Judiciário
através de processos que integram o
acervo do Memorial, referentes à
escravidão, à capoeira e ao cangaço.
Informações: (81) 3224.0142.

TJPE inaugura
exposição hoje Hoje é o último dia para trazer os pre-

sentes destinados aos alunos do Pilar,
através da campanha de adoção de
cartas pelos servidores desta Corte. A
equipe da Diretoria Geral está receben-
do as doações junto com as cartinhas e
fará a entrega dos presentes nesta
sexta-feira, pela manhã. Inspirada na
campanha dos Correios, a iniciativa do
Natal Solidário visa amenizar a carência

de crianças da comunidade do Pilar,
realizando o desejo natalino.

Natal Solidário

A Asserjufe está funcionando em
nova sala, no 3º andar do edifício-
sede do TRF5. Informações: 9581.

Nova sala da Asserjufe

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA

DE FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventosO desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel presidiu, ontem, a
última sessão plenária de 2009,
que foi prestigiada pelos direto-
res de Foro de Pernambuco,
Paraíba, Alagoas e Sergipe. Antes de
iniciar os julgamentos, o presidente do
TRF5 apresentou um balanço das ativi-
dades realizadas este ano, destacando o
empenho de magistrados e servidores,
cuja produtividade rendeu 47.403 pro-
cessos julgados até novembro deste ano,
representando um aumento de 10% em
relação aos 12 meses do ano anterior.
Também mereceu destaque o cumpri-
mento de nove das 10 Metas de Nivela-

mento traçadas pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). A última sessão de
2009 ainda foi marcada pela aprovação,
por unanimidade, do Planejamento
Estratégico da 5ª Região, produzido pela
Diretoria Geral com consultoria da
Fundação Getúlio Vargas. O trabalho
contempla a implantação do processo
eletrônico, a ser iniciado em janeiro de
2010, o Sistema de Compras Inteligentes
e o novo modelo de orçamento.

Luiz Alberto Gurgel preside última
sessão do ano


